
V Praze dne 1. listopadu 2021 
Č. j.: KPR 4480/2021 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 16. října 2021, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1. Kolikrát a kdy byla svolána ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky za aktivní funkční období prezidentem republiky 2014 až 2018 a 2019 až 
2023.  

2. Kolikrát prezident republiky osobně navštívil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 
České republiky. 

3. Kdo je oprávněn ke svolání ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. 

4. Kdo v nepřítomnosti prezidenta republiky v zastoupení, zastupuje prezidenta 
republiky u ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

5. Kolik bylo Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky projednáno zákonů, 
schváleno, vráceno zákonů. 

6. Kolik peněz stojí svolání ustavující schůze PSP ČR. Jaká je výše rozpočtu pro čerpání 
prostředků. 

7. Které, jaká rozhodnutí dosud aktuálně prezident republiky učinil, jmenování, 
rozhodnutí, odvolání. 

8. Kolik a s kým má prezident republiky, Česká republika současně aktuální informace 
v poslední době soudní spory. 

9. Za koho má Česká republika a kolik generálů armády České republiky a Policie České 
republiky 

KPR k tomu sděluje: 

K bodu 2 žádosti o informace 
Dvanáctkrát. 

K bodu 3 žádosti o informace 
Ustavující schůzi podle § 22 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 
svolává bývalý předseda Poslanecké sněmovny, je-li poslancem, jinak nejstarší bývalý 
místopředseda Poslanecké sněmovny, je-li poslancem, jinak nejstarší poslanec nově zvolené 
Poslanecké sněmovny. 



K bodu 4 žádosti o informace 
Účast prezidenta republiky na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny není povinná, jinak 
jeho funkce je nezastupitelná. 

K bodu 7 žádosti o informace 
Aktuálně prezident republiky podepsal dne 14. října 2021 rozhodnutí o svolání zasedání 
Poslanecké sněmovny. 

K bodu 8 žádosti o informace 
Ochrana osobnosti – p. Šarapatka, nejmenování profesorem doc. Ošťádal a doc. Fajt. 
  
K bodům 1, 5, 6 a 9 bylo vydáno samostatné sdělení o odložení těchto částí žádosti o 
informace. 

                                                                                                 JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                       ředitel Odboru legislativy a práva 


